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Vil Endre kurs
Hårreisende Hairspray
Solstrålen Kristine 50 år
Med Solborg ut i verden

Jo han surfer: Johan Andersen på Adventure koser seg på Solastranda. Foto: Adventure

Nr. 1 > 2012 > Årgang 83

Gledessprederen

Tar hatten og går

Alt for Kambodsja

Sommerfugljenta

Solstrålen Kristine Helland ble i
februar 50 år og i 30 av de årene
har hun jobbet på Solborg. Alltid
like blid og pliktoppfyllende og til
stor glede for de andre ansatte.

Etter fem år som Film & Medialærer
setter Endre Kvia kursen mot Australia. Med et brennende og oppriktig hjerte for sunne verdier og dype
filosofiske livsanskuelser vil savnet
av multitalentet med stråhatt, gitar
og grønn avokadosquash bli stort.

Fantasien og kreativiteten er stor
når vi samler inn penger til vårt
innsamlingsprosjekt i Kambodsja.
Men fire av elevene gjorde noe
som kostet dem litt mer blod,
svette og tårer.

Kjerstin Bjørndal Alnes som gikk
på Global Village for ti år siden
har åpnet sine vinger for å gi de
vanskeligstilte i Bolivia et nytt og
bedre liv.

ANDAKT

av Endre Kvia

Tenk hvis
Tenk hvis meininga med livet var å leve.
Tenk hvis å leva var å kjenna vinden stryka meg over kinnet.
Å leva var å lena ryggen til et tre og sjå sola gå ned
og det var ikkje meininga at eg sko vara et anna sted.
Tenk hvis meininga med livet var å gleda seg over livet.
Når litlingen kjem smilande eller gråtande.
Å rulla seg rundt i graset og le med han eller gråte med han.
Å kjenne ei tåre trille nedover kinnet og vite at jeg elsker så mye at jeg
føler det du føler.
Tenk hvis meininga med livet var å elske
alle de små øyeblikkene som blir til et liv.
Tenk å elske alle de.
De flotte, de små, de triste, de sære.
Tenk hvis meininga med livet var å være her og nå,
ikke etterpå, men fullt og heilt i dette nu.
Og drømmen om noe mer enn akkurat nå, forsvant som dugg for solen i det blå.
Tenk hvis livet var evig,
og evigheten sang.
Vær her, for her er jeg.
Himmelriket er midt i blant dere ... som kjenner meg.
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Hårreisende Hairspray

Solborg erobrer verden

Etter over 20 år med musikalen
Les Misérables brøt Solborg i år
en lang tradisjon og satte opp
musikalen «Hairspray». Og det ble
et hårreisende bra show.

I løpet av tre uker i mars så befinner årets Solborgelever seg i
fire ulike verdensdeler; Asia, Afrika,
Amerika og Australia. Hvorfor
reiser de og hva gjør de på disse
turene?

SIDEN SIST
Etter en lang, grå, regnfull vinter
er det nå godt å merke at sommeren og varmen endelig inntok
vestlandet i slutten av mai. Lange
lyse dager med sol og varme gjør
godt for både kropp og sjel.

Forandring fryder
Rett etter påske startet Frøiland
Bygg å rehabilitere Vestborg og
mellombygget. Elevene på Vestborg og Ljosborg har ikke trengt
å bestille vekking for allerede
klokken 07.00 dures det i vei med
boring, meisling og hamring.
Forandring har det også vært i
foredragssalen, både på og utenfor
scenen. Nye blendingsgardiner har
kommet på plass, veggene er malt
lyse og i februar ble musikalen
«Hairspray» satt opp etter over 20
år med «Les Misérables». Nyborg
har blitt malt i vår og mange internatbad har blitt restaurert. Dessuten har enkelte internat fått mer
garderobeplass med nye boder.
I disse dager legges det ny terrasse
på Solborgvillaen. Mange rosebed
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Av Hans Petter Nordal
er skiftet og Solborghagen står nå i
full blomst, innbydende og vakker.

Turer forandrer
Etter en hårreisende bra musikal
og en storslått Oscargalla var det
klart for årets turperiode i mars.
Det var Solborgelever på fire
kontinenter; Asia, Afrika, Australia
og Amerika og alle turene gjør noe
med de reisende.

Endring i lærerstaben
Fra høsten 2012 kommer det
to nye lærere til Solborg. Hilde
Egeland Meyer på Global Connection har søkt om et års permisjon
og Endre Kvia, lærer på Film og
Media, har sagt opp sin stilling for
å reise tilbake til Australia. Vi vil
savne dem dypt begge to.

Aldersforandringer
2012 er tydeligvis året med runde
tall og jubiléer i personalet. I januar
ble lærer Geir Ertzgaard 50 år, i
februar rundet Kristine Helland på
kjøkkenet 50 år og i mars ble inter-

natassistent Mona Eiane også 50
år. To fyller også 60 i løpet av året.
Internatleder Bjørg Marit Amdal
fyller 60 år i juli og i desember blir
rektor Kjell Konstali 60. Vi gratulerer alle jubilantene.

Indre forandring?
I løpet av vinteren har 161 elever
fått presentert verdier til en indre
forandring. Vi ønsker at Solborg
året skal sette spor og gjøre noe
med den
enkelte
både i forhold til å ta
ansvar, vise
nestekjærlighet, bry
seg om andre, dyrke
vennskap
og lære
om Jesus,
verdens
frelser.

Ingen forandring
Selv om det er mye som forandrer
seg både på det ytre og indre plan,
så er det godt å vite at noe er konstant. For som det står i Jakob 1. 17:
«All god gave og all fullkommen
gave kommer ovenfra, fra lysenes
Far; hos Ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og
mørke.» Tenk på det når sola snur
ved St. Hans og ha en avslappende
og god sommerferie!
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Gledessprederen
Hun har alltid et
smil om munnen
og ønsker deg alltid varmt velkommen. Hun stråler av
glede og er takknemlig for hver
dag hun får jobbe
på Solborg. Og det
har hun nå gjort
i 30 år. Selv har
hun rukket å bli
50 år. For K
 ristine
Helland er Solborg
blitt som et hjem.

Av Hans Petter Nordal
– Ja, du må gjerne skrive at
Solborg betyr nesten alt for meg.
Jeg gleder meg hver eneste dag
til å gå på jobb og jeg håper jeg
får være her så lenge jeg kan, sier
Kristine med et glimt i øyet.
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A K T U E LT
Kristine Helland kom til Solborg
for første gang i 1982 og hun husker det som om det var i går.
– Ja, jeg ble møtt av rektor Olav
Kjetilstad, husmor Aslaug Espedal
og assistent Jofrid Bru og alle var
så positive og snille. Jeg kjente
med en gang at her ville jeg trives.
Varierte oppgaver
Hver dag fra mandag til fredag i 30
år har Kristine gått fra Madla til Solborg. Hun er på jobb klokken 10.30
og starter med å hente mopper og
støvsuger. Hun tar alltid oppvasken
etter lunsjen og fyller opp kopper
og kar. Ellers er hun med og tar et
tak på internatene. Tørker støv og
legger sammen tøy m.m.
– Jeg synes det er kjekt å ha
mye forskjellig å jobbe med, trives
godt med det. Og så har jeg så
gode støttespillere og venner, særlig Mona og Astrid.
Aktiv fritid
Kristine avslutter hver arbeidsdag
klokken 14.45 med å spise middag
i personalkantina. Deretter går hun
hjem. I fjor vår flyttet Kristine inn i
ny leilighet på Tjensvoll og har nå
kun fem minutter til jobb.
– Det er fint å ha sin egen leilighet, jeg koser meg der og det er
ikke langt til barndomshjemmet
mitt på Madla og enda kortere
til Solborg, ler Kristine. Jeg har en
miljøarbeider hos meg to ganger
i uka. Mona besøker meg en gang
i uka og vi baker, shopper, går på
turer eller går ut å spiser sammen.
Bowle har vi også gjort. Ellers går
jeg jevnlig på møter i Madla forsamlingshus og er med i «Treffen»,
en kristen klubb og kvinneforenin-

gen i Sambandet. Ellers besøker
jeg venner, hører mye på musikk,
synger litt, leser aviser og bøker og
ser på TV. Nyhetene, Norge rundt,
Beat for beat, The Voice og Mesternes Mester er favorittprogrammer.
Spania og Afrika
Kristine har to brødre og to søstre
og er tante til hele 17 barn. To av
søsknene har vært misjonærer i
Afrika og Kristine har besøkt de
to ganger. Dessuten har hun vært
med søsteren sin til London, og
med både foreldrene sine og Stavanger Helsesportslag til Spania .
– Jo, det er kjekt å reise, men jeg
trives aller best her hjemme.
Ber for kollegaer
Kristine hadde en spesiell opplevelse i sin ungdom som gjorde at
hun ble en kristen.
– Ja, jeg kom hjem til huset mitt
i Madla og skulle legge meg.
Plutselig ble hele rommet fylt av
et merkelig lys og jeg kjente Jesu
tilstedeværelse. Det var en sterk
opplevelse.
Hver kveld ber Kristine for alle
ansatte på Solborg. Hun føler både
trygghet og vennskap med å ha
Jesus ved sin side.
– «Du omgir meg på alle sider»
er min favorittsang og jeg søker
trøst og styrke i den sangen.
Kristine har en egen evne til å
sette pris på folk. Hun er oppriktig
glad i hver enkelt på Solborg og
tar alltid med en konfekteske ved
hver juleavslutning. Kristine er et
lys for alle hun møter. Alltid like
blid og smilende. Vi er privilegerte
som får jobbe med denne herlige
solstrålen.

3 om Kristine og det å jubilere (fylle 50):
Geir, Mona og Bjørg Marit
Geir Ertzgaard:
1. Tre ord
som beskriver Kristine?
Ualminnelig
strålende
blid!
2. Hvordan
har det vært
å jobbe med Kristine?
Jeg har jobba med Kristine
siden jeg begynte å jobbe på
Solborg, og makan til grei kollega er det umulig å finne. Hun
møter deg alltid med et smil
eller en festlig vits, er flink til å
huske på folk (spesielt bursdager) og er en sånn person som
du bare tenker fine ting om.
3. Hvordan var det selv å fylle
50 år?
Hva? Fylte jeg femti? Det har
jeg ikke merka noe til.

Mona Eiane:
1. Tre
ord
som
beskriver
Kristine?
Godt
humør, blid og omsorgsfull.
2. Hvordan har det vært å
jobbe med Kristine?
Kristine er ei god venninne. Vi
gjør mye kjekt i lag, synger og

vitser. Hun er rett og slett fantastisk. Veldig grei å jobbe og
samarbeide med. Hun er flink
til å jobbe og gjør det hun skal
med like godt humør.
3. Hvordan var det selv å fylle
50 år?
Helt greit. Føler meg ikke noe
eldre. Å fylle 50 er en seier pga
sykdommen jeg hadde. Hvert
år er en gave. Det var kjekt å
feire dagen med venner og
familie.

Bjørg Marit Amdal:
1. Tre ord som
beskriver
Kristine?
Smilende,
pliktoppfyllende, trofast
2. Hvordan
har det vært
å jobbe med
Kristine?
Det har vært en sann glede.
Jeg vil si det har vært et privilegium å få bli kjent med henne.
3. Hvordan var det selv å fylle
50 år og snart bli 60?
Uff, det er alltid veldig spesielt
å få et nytt tall, men alternativet er ikke bedre. Når jeg nå blir
60 til sommeren så får jeg en
følelse av at jeg blir eldre enn
jeg føler meg. Men så lenge
helsa er god så skal en ikke
klage.
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Vil
Endre
kurs
Etter fem år som
Film & Medialærer
på Solborg setter
Endre Kvia kursen
mot Australia og
nye utfordringer
der.
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Av Hans Petter Nordal

Det gode liv

Det er både trist og vemodig at
multikunstneren Endre Kvia nå
forlater Solborgskuta for å seile
på bølgene blå i Australia. Filmmannen, musikeren, sangeren,
filosofen, fotballspilleren, surfer´n,
golfer´n, fredsskaperen, livsnyter´n,
vitsemaker´n, sunnhetsforkjemperen og familiefaren skal nå jakte
på det gode livet i surfeparadiset
Byron Bay.

– Hvorfor reiser du tilbake til Australia?
– Med en kone fra Australia så er
det fort gjort å lengte mot varmere
strøk i løpet av vinterhalvåret.
(Spesielt når vinterhalvåret er på
nærmere 8-10 måneder.) Jeg har
også ambisjoner om å dyrke litt
mat selv og det er litt lettere på
østkysten av Australia.
Det er også et litt enklere liv Down
Under, vi trenger mindre stæsj og

det er lettere å sette pris på de små
gleder.
– Hva skal du gjøre i Byron Bay?
– Starter nok opp i lærergjern
ingen og har en drøm om etter
hvert å lære ungdom kunsten å
leve. Etter at jeg har knekt koden
selv først da... Får se hvor lang tid
det tar...
Det blir nok en god del bølgesurf
ing og strandliv generelt. Satser
også på å skape en hage med mye
frukt og grønt. Så håper jeg det er
noen som har lyst å spille musikk
sammen med meg.
– Hva er det Australia har som ikke
Norge har?
– Australia har mer tid, ro og sol.
Det er fryktelig lett å bli med på
den økonomiske karusellen her
hjemme. Illusjonen om alt vi trenger står veldig sterkt i Stavanger. I
Australia er det litt mindre hus, litt
mindre gjeld, litt mer tid til familien og stranda som gjelder.
– Hva vil du savne mest med Norge?
– Familien, hytta i Ryfylke og
vårens kraft med blomster og
blader og lyse kvelder.
– Hva sier nærmeste familie til at
dere reiser tilbake til Australia?
– Alle synes det er trist, men de
forstår oss veldig godt. Det er et
annet liv der nede, ikke minst da
for min kone som har hele sin
familie der.

Vil skape Solborg i Australia
– Hva vil du savne mest med jobben
på Solborg?
– Å være sammen med mine gode

A K T U E LT
kollegaer, å lage film sammen med
kreative studenter, og å få dra på
alle de kjekke turene som alltid gir
nye opplevelser.
– Hva har du trivdes best med i
jobben?
Når elevene mine kaster seg utpå
nytt terreng og vokser faglig
og personlig og min rolle blir
støttespiller og tilrettelegger, da
stortrives jeg.
– Hva har årene på Solborg gitt deg?
Fem flotte år hvor jeg har lært noe
hver eneste dag. Jeg har fått utrolig
mange utfordringer hvor jeg har
blitt tvunget til å gå i meg selv og
utvikle meg. Det har vært en sann
gave og jeg sitter igjen med en
stor TAKK...:-) Jeg vil ta med meg
alt godt fra Solborg og skape et lite
mini-Solborg i Australia.

Multitalent
– Du er en utrolig allsidig kar som
mestrer mye forskjellig; surfing, golf,
fotball, sang, gitar, filmskaping m.m,
hva har gjort deg så allsidig?
Det begynte ganske enkelt med
en misforståelse. Som 5-6 åring fikk
jeg oppfatningen av at jeg måtte
mestre og lykkes for å oppleve
kjærlighet og aksept, en grunn
legende tanke jeg ikke oppdaget
at styrte livet mitt før i slutten av
20-årene. På det tidspunktet hadde
jeg jobbet hardt for å være noe i
andres øyne. Nå handler livet mitt i
større grad om indre ro, ironisk nok
har dette positiv innvirkning på
mange ferdigheter...

– Du er sønn av tidligere landslagskaptein i fotball, Svein Kvia, hva har
det betydd for deg opp igjennom?
– Det betydde at jeg la lista veldig
høyt noe som igjen betyr mye
indre konflikt. Jeg kan jo ikke være
bedre enn det jeg er. Når det er
sagt, så har jeg lært mye av å finne
en balanse mellom det å akseptere ting som de er og å jobbe
videre med det jeg ønsker å endre.
Du kan si det gjorde litt vondt i
ungdommen, men nå er det en av
livets store gaver.
Far er fremdeles et stort forbilde
for meg.

messig. Mye av det vi kaller mat
er ikke laget for mennesker, det
er laget for penger. Noe må ta
støyten og jeg foretrekker at det
er lommeboken min fremfor kroppen. Hvis jeg fikk bestemme ville
økologisk mat vært merket «mat»
og alt det andre «produkter som er
tilsatt antibiotika, hormoner, giftige
kjemikalier etc. for økt profitt på
bekostning av din helse».
– Du skriver mange sanger, hva
ønsker du å formidle gjennom
sangene dine?
– Stort sett en følelse av at livet er
rett bak sløret. Himmelriket er midt
i blant oss, det handler om å se det.

Sunne verdier
– Du er også en hobbyfilosof og står
for mange dype og fine betraktninger. Du har din egen livsfilosofi, hva
går den ut på?
– Målet er å skape himmel på
jord. For å få til det, har jeg mest tro
på å begynne med meg selv, dog,
det er lettere sagt en gjort. Livet
mitt er en prosess hvor jeg retter
oppmerksomheten mot livets
skarpe kanter og søker å finne forståelse og aksept. Jeg er overbevist
om at alt i den ytre verden er en
refleksjon av vårt indre, så det er
egentlig bare å begynne der skoen
trykker. Som det er sagt: Hvis jeg
ikke ser Gud i personen foran meg
er det ikke vits i å lete videre noe
annet sted.

– Du har også laget en rekke
kortfilmer, noe du ønsker å si med
filmene dine?
– Det blir veldig ofte litt som med
musikken, et ønske om at vi må se
sannheten.

– Du har mange flotte verdier og
holdninger, hvor henter du inspirasjonen i fra?
– Jeg leser mange gode bøker. Det
har gått opp for meg at den som
leter skal finne. Jeg bruker også
mye tid på refleksjon og søker alltid å finne forståelse, ofte gjennom
stillhet og bønn. Livet står alltid
klar med nye innsikter, det handler
bare om hva jeg fokuserer på og
hva jeg hele tiden velger.
– Helt til slutt, et lite gullkorn til
leserne?
– Alle tanker, ord og handlinger
er små frø som en dag vil spire og
gro og bære frem uendelig mye
frukt. Derfor er det viktig at disse
har det gode i seg. Hele livet og
hele verden forandrer seg når vi
begynner å så gode frø. Bli med å
skap himmel på jord du også. Jeg
begynner i dag!

– Du prøver å leve sunt og har sans
for økologiske produkter, hvorfor?
– I et gjennomkommersialisert
forbrukersamfunn går fortjeneste
glatt foran det som er hensikts-
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4-4-2:
Av Hans Petter Nordal

Fire spørsmål til fire
elever som ville nå
to felles mål:

1. Å gjøre en ekstra innsats for å
samle inn mest mulig penger til innsamlingsprosjektet i Kambodsja.
2. Å gjøre det med «blod, svette og
tårer».

halv time for hvert bilde så ble det jo litt tid som
gikk med til dette. Jeg følte dette var min måte
å bidra til dette prosjektet på. Hvorfor det var så
mange som ville kjøpe bildene vet jeg ikke, men
det appellerte vel til folk, enkelt og greit.

3. Jeg tok 100 kroner for de små bildene og 300
for de store så det ble vel 3.900 til sammen og
det var jeg svært godt fornøyd med.

4. Jeg synes det er flott at skolen har et slikt
felles innsamlingsprosjekt. Selv om jeg ikke
har vært i Kambodsja eller hørt om prosjektet
tidligere, så vet jeg at et slikt «Hjelp til selvhjelpprosjekt» er fornuftig å støtte.

Hildegunn Opdal

Peder Lysholm Daviknes
Alder: 20 år

Alder: 20 år

Linje: GloBall (Global Village United)

Linje: Bilde & Form

Kommer fra: Sandane

Kommer fra: Gulen i Sogn og Fjordane

Planer neste år: Studere, men vet ikke helt hva.

Planer neste år: Studere organisasjon og ledelse
i Lillehammer.

1. Jeg var en av i alt 12 elever som ble skutt på

1. Jeg malte klovneansikt og solgte bildene
jeg malte. Det var egentlig litt tilfeldig at jeg
begynte å male klovner. Det var bare en idé
som kom etter at klassen var på besøk hos en
kunstner i Stavanger der vi fikk i oppgave å lage
selvportrett. Her lærte vi en strekteknikk som
jeg videreutviklet. Etter strektegningen er ferdig
så maler jeg farger inni noen av krusedullene.
Jeg bruker mye bladgull eller bladsølv som farger. Jeg ønsker først og fremst å uttrykke glede
gjennom bildene og at folk kommer i godt
humør av å se dem.

2. Jeg «svetta» ikke så mye, men responsen var
jo helt enorm, så jeg solgte hele 33 små og to
store klovnemalerier. Og når det tar meg ca. en
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med paintballkuler. Vi var ti gutter og to jenter
fra GloBall som ofret oss for Kambodsja. Idéen
fikk vi av en tidligere United-elev. Vi fikk leid
utstyr av Game On i Sandnes og poenget var at
de som ønsket det kunne betale en sum penger
for å skyte på oss med paintballkuler. Vi var villige til å blø litt for prosjektet.

2. Klassen vår var i Kambodsja i mars og vi fikk
se hvordan de hadde det på nært hold. Og når
vi bl.a. så hva Pol Pot hadde påførte sine landsmenn så mye smerte så må vi tåle helt ufarlig
smerte ved å gi litt av oss selv. Vi ville utgjøre
en forskjell og vi syntes at dette var en morsom,
men smertefull måte å gjøre det på. Vi grua oss
veldig på forhånd, men heldigvis gikk det bra
og ingen fikk noen alvorlige skader.

3. Det ble et stort show ut av dette, nesten alle
elevene var til stede i gymsalen på skolen og
mange av elevene ønsket å bruke penger til
dette. De måtte betale 30 kroner for tre skudd
og hvis de ønsket å skyte på oss i bare underbuksa så var prisen 100 kroner for tre skudd. Vi
fikk i overkant av 2000 kroner på dette tiltaket.

4. Det er klart det blir litt ekstra og mer personlig når vi har vært i Kambodsja og opplevd
dette selv, men jeg tror også hele skolen så
nødvendigheten av dette prosjektet og ville
yte maks innsats i form av enten sponsorløp,
bøssebæring eller det hver klasse bidro med av
ulike tiltak. Prosjektet skaper en sunn og god
fellesskapsfølelse

Spørsmål: 1. Hva gjorde du som var litt spesielt for å 3. Hvor mye klarte du å få inn på det du/
samle inn penger til Kambodsja?
2. Hvorfor ville du «blø»/ ofre så mye for
dette prosjektet?

Petter Sauge

dere gjorde ?
4. Hva synes du om skolens
innsamlingsprosjekt?

Kommer fra: Aurskog, Høland

ansvaret. Det er ikke bare bare å vaske biler, en
må vite hva en gjør så en ikke ødelegger lakken.
Jeg synes dette var en god sak å støtte og da får
en tåle at det ble litt slitsomt og at vi fikk vondt i
armene av all vaskinga.

Planer neste år: Studier i Oslo eller Trondheim

3. Responsen var enorm. I løpet av de tre

Alder: 20 år
Linje: Adventure

dagene vi holdt på vasket vi mellom 50-60 biler
og de aller fleste ville også ha rengjøring inni
bilene. Bilvasken kostet 125 kroner og rengjøring innvendig kostet 75 kroner. Til sammen fikk
vi inn ca. 15.000 kroner.

4. Et veldig positivt prosjekt. Det er en god
måte å få folk til å engasjere seg på og få
øynene opp for andre enn seg selv og sin egen
lille verden. Og vi ser at det nytter å hjelpe.

Steffen Oliver Sæle

Planer neste år: Militæret, Luftforsvaret, BRP ved
Rygge.

for prosjektet, men jeg gjorde det også litt for
egen prestisje. Men det kostet meg mye smerte.
Jeg fikk leggbetennelse og jeg var støl og hadde problemer med å gå et par dager etterpå.
Men litt restitusjon på sykkel gjorde tingen. Jeg
har aldri løpt så langt før og dette var en liten
personlig test før militæret neste år.

1. Jeg deltok i skolens sponsorløp for Kambod-

3. Det burde vært et høyt beløp for så mye

sja og løp 16 runder rundt Mosvannet. Hver
runde er på ca. 3,1 kilometer, så til sammen
ble det ca. 5 mil. Det var først meningen å løpe
5 runder, men da jeg løp sammen med en
kamerat og han sa han ville ta 8 runder så ble
jeg med han. Etter 8 runder tenkte jeg at det er
bare to runder igjen til ti runder, så da skal jeg
klare det. Men etter ti runder fikk jeg høre at en
annen elev hadde tenkt til å løpe 15 runder, så
da hadde jeg et nytt mål før øye, nemlig å slå
han. Derfor ble det til slutt 16 runder. Men de
siste rundene var svært smertefulle, beina var
som bly og det gikk ikke fort.

4. Dette er et veldig bra initiativ. Veldig i tråd

Alder: 20 år
Linje: Adventure

1. Jeg hadde hovedansvaret for klassens prosjekt med å vaske biler for folk i Stavanger. Noen
kledde seg ut i kostymer og hadde på seg store
plakater rundt magen hvor det stod bilvask kroner 125,-. De plasserte seg i rundkjøringen ved
Tjensvollkrysset og geleidet folk opp til Solborg.
Her var vi klare med vann, såpe, avfettning, spyling, støvsuging, matteristing med mer. Noen
andre i klassen hadde bakt kaker og solgte
dette pluss vafler og pølser og drikke til de som
ventet på at bilene skulle bli ferdigvasket.

2. Jeg tenkte at dette var en god idé og jeg
visste at Multiklassen hadde samlet inn mye
på dette tidligere år. Men i år hadde Multisport
andre planer, så vi tok denne idéen. Jeg har en
del erfaring med vask av maskiner og traktorer
m.m. fra gård og derfor tok jeg på meg hoved-

2. Det var litt todelt. Jeg ville selvsagt gjøre mitt

Kommer fra: Sunnfjord

smerte, men det ble kun 500 kroner jeg fikk inn.
Jeg angrer i ettertid på at jeg ikke hadde tatt
kontakt med flere venner og familie på forhånd
for da hadde det nok blitt en mye bedre sum.
Ingen (meg selv inkludert) hadde vel regnet
med at jeg skulle løpe 5 mil.
med det jeg forbinder med folkehøyskole og
det å rette blikket utover vår egen navle. Det
er både morsomt, sosialt og det skaper en god
stemning og en skikkelig fellesskapsfølelse.
Neste års elever kan glede seg til dette.
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blinkskudd
Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle
HVOR ER
DE NÅ?

gjerne ha presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

Åpner vinger til et nytt liv
Av Geir Ertzgaard

Det ser ut som om hun har tatt
med seg innsamlingsbøssa videre
etter Solborg, for på elevtreffet
for tiårsjubilantene står hun her
igjen, med en brosjyre i veska og
klar til å rekruttere glade givere til
prosjektet Mariposa - sommerfuglprosjektet. Dette er et prosjekt hun
har bidratt med til å starte og som
hun har jobbet med i Bolivia siden
2009. En litt uvanlig «Hvor er de
nå»-historie altså.
– Hvordan havnet du i Bolivia? Og
hvorfor akkurat dette prosjektet?
- Jeg har alltid hatt en drøm om

Du har sikkert sett
ett av bildene i denne
artikkelen før. Det
var nemlig i Solborg
bladet for ti år siden,
da Kjerstin var en av
de første elevene på
Global Village-linja
som starta opp høsten
2001. På bildet står
hun med innsamlingsbøssa i hånden, en
ung og ivrig representant for solidariske
Solborgelever.
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å reise ut for å hjelpe andre med
noe jeg kan og trives med. Den
store reiselysten har kommet fra
barnsben av etter oppvekstår på
Taiwan. At det senere ble Bolivia,
var egentlig ganske tilfeldig.
Jeg er sosionom, og tanken på å
kunne bidra til at statlige barnehjem kunne bli bedre drevet hørtes spennende ut. Etter hvert kom
idéen om å jobbe mer forebyggende arbeid med fokus på familien.
Prosjektet Mariposa ble satt i gang
med støtte fra den nyopprettede
stiftelsen Centro Mariposa Norge.
Mariposa betyr sommerfugl og
prosjektet har undertittelen ”Abriendo alas a una nueva vida - Åpne

vinger til et nytt liv”. Vi ønsker å
hjelpe barn og deres familier til å
finne fram til de ressursene de har
og bruke dem på en god måte.

Det har ikke blitt mye direkte jobbing med barn og unge på meg,
og det er noe jeg savner.

– Hva er det som driver deg?
– I begynnelsen var det nok den
– Fortell litt om hverdagen din i
store eventyrlysten som drev meg
Mariposa-prosjektet?
Sjeldent syn: Det er ikke ethvert menneske forunt å få
men savannen.
nå er det nok
jeg ser
- Jeg jobber i det forebyggende
se leopard på den mest,
afrikanske
MenatGlobaldet
vi
gjør
fungerer.
Nå
ønsker
arbeidet, oversetter faglig
stoff
elevene traff blink i første forsøk til lærer Geirs storejeg
at drømt
alt vi drømmer
om ogi 30
planlegfra engelsk til spansk,forundring.
forberederHan har
om dette synet
år.
ger i prosjektet skal komme godt i
kurs for foreldre og ansatte
Foto: Idaved
Stene Kolstad
gang og fungere på en god måte.
barnehjem og barnehager, observerer kursene for å kunne hjelper
– Hva skjedde med deg etter at
til med forbedringer, hjelper til
du lukket skolegrinden den maimed å lage skriftlig materiale, har
dagen for ca. ti år siden?
kontakt med stiftelsen i Norge, gir
informasjon om prosjektet til nett- – Etter Solborgåret var jeg litt usikker på hva jeg ville, så jeg valgte
sider og sosial medier. Mariposa

Solnedgang ved Mosvannet: Komposisjonen,
lyset og stemningen til bildet som fotoelev Andreas
Ørnes har fanget med sitt kamera, fortjente en plass
blant blinkskuddene.

HVOR ER DE NÅ?
Kjerstin Bjørndal Alnes – elev på
Global Village 2001-2002
å flytte til Oslo et år og begynte
på engelsk grunnfag på universitetet. I løpet av året fikk jeg høre
om Hald Internasjonale senter og
valgte å fortsette der året etter.
Da gikk jeg på NMS sin linje, Team
Nettverk, og hadde et opphold i
Kroatia i 6 måneder. Deretter var
det tid for bachelor i sosialt arbeid
ved Høgskolen i Bergen og jobbet
så på Kringsjå Ressurssenter for
fosterhjem i Bergen i to år. Deretter bar det videre til Bolivia.
– Hvordan påvirka året på Solborg deg i forhold til det du har
holdt på med de siste fire årene?
– Eventyrlysten ble jo ikke akkurat
noe mindre etter året på Solborg.
Vi hadde en fantastisk tur til Egypt,
riktignok rett etter 9/11 og med en
del usikkerhetsmomenter i forhold
til den situasjonen, men vi som tok
turen til Kairo for å se pyramidene
fikk en strålende tur med svært få
turister tilstede – fantastisk.
I Thailand var besøket langt ut i
bushen, der jeg og Nina skulle bo
med en familie som ikke kunne
noe engelsk, det som har satt dypest spor. Slumområdet i Bangkok
satte også spor, å se stor fattigdom,
og da spesielt barn, har gjort at
jeg ønsker å bidra med det jeg
kan for å hjelpe de til å få en bedre
hverdag.
– Etter at du slutta på Solborg,
har Norge klart å klatre opp på
toppen av alle lister om beste
land å leve i og det rikeste landet i verden. Siden du flytta til
Bolivia i 2009 har vi også klart å

unnvike en finanskrise som har
rammet stort sett alt og alle unntatt oss langt mot nord. Hvordan
er det å være norsk i Bolivia?
Det å være fra Norge betyr ofte
at du har helt andre muligheter
enn mange andre. De fleste fra
Norge har aldri opplevd den totale
fattigdom. Det finnes så å si alltid
en utvei for nordmenn. I Bolivia er
det slik at hvis det lille du tjener på
en måned blir brukt opp, må du
gå sulten til neste gang du får lønning – og ofte er det ikke sikkert
det kommer lønning. Ingenting er
sikkert i Bolivia. Som hvit blir du
sett på som rik.

Hvordan er det å komme hjem
innimellom?
– Å komme hjem til Norge på ferie
synes jeg er godt. Det er noe med
å få utrykke opplevelser og gjerne
frustrasjoner med ”likesinnede”
som en ikke føler en kan ta opp
på samme måte i Bolivia. Jeg har
det jo så godt i forhold til mange
der. Men samtidig er det alltid en
overgang som ikke er helt enkel
til tider.
– Det er umulig å la være å spørre
en person som setter Norge på
pauseknappen og jobber mer
eller mindre fra hånd til munn i

Bolivia om hun har noen oppfordringer til oss som velger en litt
tryggere løsning?
– Vi er jo alle forskjellige. Men hvis
du har en stor drøm, ikke utsett
den til du har gjort alt du må gjøre
først. Utsettelser fører gjerne til at
drømmen til slutt blir lagt på hyllen.
Men en drøm om å hjelpe andre
som ikke har det så bra, kan jo også
gjøres på ulike måter hjemmefra, så
det er ikke alltid nødvendig å tenke
så stort.
Nettside: www.centromariposa.no
Ønsker du å støtte Mariposa-prosjektet? Kontonummeret er:
9533 05 02100
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Alle foto: Hans Petter Nordal

Foto: Geir ErtzgaardV

A K T U E LT

Ny fasade på Vestborg
Rett før påsken i år startet Frøiland
Bygg med rehabilitering av Vestborg og mellombygget.
Bygningene er fra 1958. Det var
nødvendig med en fullstendig ytre
rehabilitering av byggene. Det skal
skiftes til nye vinduer, bygget skal
isoleres og få nye fasadeplater,
taket skal isoleres og få ny tekking.
Rehabiliteringen er godkjent av
Folkehøgskolerådet og går inn i
husleietilskuddet til skolen.
Arbeidet skal være ferdig til
1. september.
Vi har inngått kontrakt med
Frøiland Bygg. Kontraktssummen
er 7,8 mill inkl.mva.
Av Kjell Konstali

Starten av prosjektet: Slik så
Vestborg ut i midten av april da
Frøiland Bygg hadde begynt med
å sette opp stillas og startet oppussingen. Foto: Geir Ertzgaard.
Vestborg og mellombygget juni
2012: Her er status 1. juni 2012.
Byggingen er godt i gang og isolasjon og plater skal nå festes.
Foto: Hans Petter Nordal

Solborgbladet I

15

aktuelt

Hårreisende bra musikal
Etter over 20 år med musikalen Les Misérables satt
Solborg folkehøgskole i år opp musikalen «Hairspray».
Og hvilken musikal det ble!
Av Hans Petter Nordal
«Hairspray» er basert på filmen til
John Waters fra 1988. Handlingen
er hentet fra det amerikanske
samfunnet på 1960-tallet der det
fortsatt var store rase- og klasse
forskjeller. «Hairspray» tar for seg
denne konflikten og følger en
tenåringsjente ved navn Tracy
Turnblad og hennes kamp for å
bli akseptert i samfunnet. Hun
drømmer om at afroamerikanere
og de hvite skal danse sammen og
at alle dager skal bli «Negrodays».
I et samfunn der de aller fleste er
for segregering så blir kampen
tøff. Men hun gir ikke opp og går
etter drømmene sine. Musikalen
behandler tema som rasisme og
rettferdighet og aksept for den
man er.
– Det som skiller denne musikalen fra «Les Misérables» er mye.
I «Hairspray» er det plass til både
skuespillere, dansere og sangere.
Dessuten er det mer fart og liv
over sangene og den treffer nok
elevene mer, sa tidligere lærer på
Rampelys, Olav Keilegavlen, etter
forestillingen.
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Mye arbeid
Før jul var det audition til de
gjeveste rollene. Og etter juleferien
møtte alle aktørene opp med
store forventninger. De lærte flere
dansekoreografier og flerstemte
sanger. I ukene framover var det
arrangert enkeltøvinger, gruppe-

øvinger, danseøvinger og dialogøving. Noen ting satt kjappere enn
andre.
– Ja, det ble gjort store framskritt øving for øving. Dette varte
til vi fikk på oss kostymene og
øvde sammenhengende med
overganger fra scene til scene.

Hårreisende: Linn Bye og Aurora
Berg-Nielsen på Rampelys gir alt
under årets «Hairspray».
Foto: Hans Petter Nordal
Enda bedre ble det da lyssettingen
kom på plass, sier Camilla Pedersen
på Rampelys, som var en av de som
ivret mye for musikalen.

aktuelt
Fortjent applaus: Hovedpersoner i
musikalen, Peder Daviknes og
Cecilie Stakkeland, høstet stor
applaus fra både publikum og
medaktører.
Foto: Hans Petter Nordal

– Over all forventning
Etter mye terping og finpussing
var det i februar endelig klart for
seks forestillinger.
– Ja, dette ble en suksess, men
det har kostet mye tid og arbeid.
Når du setter opp en helt ny
musikal for første gang, er det
ufattelig mye å tenke på. Heldigvis
fikk vi kjøpt kostymer, parykker og
rekvisita av Vågen videregående
i Sandnes som har satt opp musikalen tidligere. Men det er fortsatt
mange detaljer som må være på
plass for at alt skal gå som smurt.
Det gikk heldigvis over all forventning. Aktørene var kjempeflinke og
jeg er stolt over alle som var med,
sier primus motor og lærer på
Rampelys, Linn Breivik.
Sammen med lærer Kjell
Andreas Westby, som hadde
hovedansvar for lyd og lys, så ble
dette et hårreisende bra show. Vi
gleder oss allerede til neste års
oppsetning.

Stilfull:
Leif Sondre
Jensen ga alt i
rollen som Corny
i musikalen
Hairspray.
Foto: Hans Petter
Nordal

Sprayet publikum:
Anniken L eirkjær på Rampelys tok
«Hairspray» i egne hender og sprayet
løs på publikum.
Foto: Hans Petter Nordal
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4-4-2:
Av Hans Petter Nordal

Fire korte reiseskildringer
fra fire ulike kontinent av
to grunner:

1. Fortelle kort om skolens ulike
reisemål.
2. Belyse kort hvorfor vi reiser til de
ulike plassene.

sand og lange rekker med dyr er
fascinerende. Strandlivet i havnebyen Mombasa er heller ikke å
forakte. Kamelridning på strendene,
snorkling med delfiner og fargerike
fisker i Det indiske hav setter heller
ingen demper på livet. Kenya må
bare oppleves. Med alle sanser.
For her er lukten, temperaturen,
klimaet, smaken, atmosfæren totalt
annerledes enn her hjemme. Og vi
har så mye å lære. Som en kenyaner
sa: «Dere hvite har alt, men stresser
bestandig med å skaffe mer. Vi
afrikanere har lite eller akkurat så
vi klarer oss, og setter pris på det
vi har.»

2. AMERIKA
USA: New York, Salt Lake og
California.
Fire klasser dro i år til USA i mars:
Adventure, Bilde og Form, Klær,
mote og design og Rampelys. Målet
med denne turen er noe ulikt fra
klasse til klasse. Adventure drar først
til Salt Lake City for å kjøre pudder
og stå på snowboard og slalom i
de tidligere olympiske anleggene.
Dessuten lære mer om nasjonalsporten basketball og se hvordan
en ekte NBA-kamp er live. Etter en
uke på snøbrett så er det en uke på
vannbrett og surfing ved New Port

Masaidans: Halvor Stræde fra Multisport Pluzz hopper i takt med masaiene i
Kenya. Foto: Hans Petter Nordal

1. AFRIKA
Kenya:
Både Globalklassene og Multisport
Pluzz reiser til Kenya. Global på
høsten og Multisport på våren.
Målet for disse turene er å oppleve
kontrastene ved livet og få se slummen og nøden på nært hold slik at
det forhåpentligvis skaper et større
engasjement for den tredje verden.
Det viktigste med turen til Kenya
er å møte menneskene og ta del i
deres hverdag og få være med på
å utgjøre en forskjell. På turen til
Kenya ønsker vi å skape refleksjoner i eget levd liv. Både Global og
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Multisport besøker barnehjemmet
Maisha Mema i Sowetoslummen i
Nairobi og har med klær og penger
til prosjektet. Vi ønsker å praktisere
solidaritet og vennskap på tvers av
grenser. Dessuten lære litt om deres
kultur og levemåte og ikke minst se
det mangfold landet har. Foruten
slumbesøk og skolebesøk blir det
også turer til de flotte nasjonalparkene Maasai Mara, Amboseli
og Tsavo for å se mange ville dyr
på nært hold. Safari er fantastisk
i Kenya. Møte med masaiene og
deres kultur er også spennende. Å
kjøre gjennom Rift Valley og se det
tørre, karrige landskapet med rød

New York fra fugleperspektiv. Dette blinkskuddet av stipendiat Robin Smesland på linja Bilde & Form, forteller at skyskrapere dominerer en av verdens
mest pulserende byer. Foto: Robin Smesland.

Salto for Australia: Lærer Endre Kvia trives på østkysten av Australia. Her fra
årets tur til verdens største sandøy, Frasier Island. Foto: Malene Folkvord
Beach i California for å lære å takle
en av de beste bølgene i verden.
Målet for kunstklassen Bilde og
Form, Rampelys og KMD er først
og fremst å se på den mangfoldige
kulturen Amerika har å by på og
få faglig inspirasjon og utvikling.
Og å skape gode opplevelser og
minner. Times Square og Millenium
Broadway i New York klinger godt
i elevenes ører. Likeledes store musikaler, kjendissafari, gospelkonsert,
ulike museumsbesøk, musikkstudioproduksjon og innspilling av
egen CD, sightseeing, tur til Frihetsgudinnen og selvfølgelig shopping. Fra New York dro «kunstklassene» til San Francisco med turer
til fengselsøya Alcatraz, hippieområdet Haight-Ashbury, Golden Gate
Bridge m.m. Fra regnfylte San Francisco gikk ferden videre til San Luis
og deretter til Los Angeles og enda
mere regn. De fem dagene i LA ble
brukt til sightseeing i Hollywood,
besøk i Universal Studios, smugkikking på filmstjernenes hjem, besøk
i Disneyland, Six Flags og Venice
Beach. USA er USA på godt og
vondt. Mangfoldet, det pulserende
livet, verdensmetropolene, fra høye
skyskrapere til landlige områder.

Jo, livet leves i USA og vi fikk en
smakebit på det.

3. AUSTRALIA
Det er klassen Film & Media som de
siste fem årene har reist til Australia.
De har reist fra vinter og kulde i
Norge til sensommer og varmt vær
på østkysten av Australia. Målet
med turen til Australia er å oppleve
et kontinent med et mangfold av
natur og kultur. Og dette skal selvfølgelig foreviges med fotografering eller filming.
I tillegg til en del faglige oppgaver, besøker klassen sin samarbeidsskole Bond University ved Surfers
Paradise. Her får de et innblikk i
Film og TV-linja på universitet, de
får treffe norske studenter og prøve
utstyr skolen har til rådighet. Lærer
Endre Kvia har sin filmutdannelse
fra Byron Bay i Australia og klassen
drar også dit for å stifte bekjentskap
med tidligere filmvenner av Endre.
På den nesten tre uker lange reisen
i Australia møter vi bl.a. aboriginere,
hippier, travle forretningsfolk, surfere, kunstnere, musikere, backpackere og mediafolk. Turen starter i
Sydney med besøk på Operahuset,

Royal Botanic Garden, Harbour
Bridge, Bondi Beach m.m. Det
kjente Blue Mountain med regnskog er også et must. Dernest fly fra
Sydney til Gold Coast og minibusser videre til Byron Bay der surfing,
fallskjermhopping og malerkurs
står på programmet. Neste stopp er
Surfers Paradise, Australias svar på
Miami, en pulserende by med en
fantastisk strand. Ikke langt unna
finner vi også Steve Irwins Zoo med
krokodilleshow, kenguruer, koalaer
med mer. Vi reiser også innom
surfeparadiset Noosa og Rainbow
Beach før turen avsluttes med et
opphold på verdens største sandøy,
nemlig Frasier Island - et paradis
på jord. Australia med sin vakre
natur og avslappende atmosfære
må bare oppleves, det er bedre enn
reklamen.

4. ASIA
Thailand, Kambodsja, Laos,
Hong Kong
Global Village-klassene dro i mars
på en tre ukers tur til Sør-øst-Asia.
Etter kun One night in Bangkok, dro
Global Foto videre til Laos mens GV
Connection og GloBall dro sammen
til Kambodsja. Målet for turene er
først og fremst å skape en ny forståelse av den globale sammenhengen vi lever i, skape bedre reisende
og en mer ydmyk holdning i møte

med andre kulturer. På mange måter er det en dannelsesreise. Global
Village besøker Immanuelhjemmet
i Phibun i Thailand som Solborg
har støttet i mange år. Dessuten
besøker vi skolens nye innsamlingsprosjekt i Prey Veng i Kambodsja,
nemlig Parce- prosjektet, et hjelp
til selvhjelp-prosjekt. På turene til
Asia ønsker de å møte mennesker
utenfor turiststrømmen og se på
livet utenfor allfarvei. Bare det å
være til stede med alle sanser og
ta ting inn og reflektere over livets
kontraster gjør turen meningsfyll.
GV Foto ønsker å dokumentere
det de opplever, GV Connection
ønsker mer kontakt med mennesker og et globalt medborgerskap
mens GloBall vil vise at fotball er et
internasjonalt språk og en fin måte
å komme i kontakt med mennesker
på. Noe av det de opplevde var;
Elefantridning og båt- og sykkeltur
til «de fire tusen øyer» i Laos, barnehjemsbesøk, tempelbesøk i Angkor
Wat, delfinjakt på Mekongelva i
Kambodsja, dykking og strandliv
ved Railey Beach i Thailand og utforsking og shopping i Hong Kong.
Asia er «Same, same, but different»
og må bare oppleves.
Siluett i solnedgang: Her hyller fem
globale elever fra Solborg solnedgangen ved Railey Beach i Thailand.
Foto: Geir Ertzgaard
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Reis med Solborg på

Den transsibirske jernbanen
Fra Moskva til Beijing med besøk til fem spennende byer – Moskva, Jekaterinburg, Irkutsk, Ulan Bator
og Beijing. En unik natur- og kulturreise.

19 dagers tur. 16. juni – 5. juli 2013

En reise med den legendariske Transsibirske jernbanen er
virkelig den ultimate togreisen. Den historiske togreisen
går gjennom tre av verdens største land. Len deg tilbake og
nyt noe av Asias og Europas mest fascinerende landskaper.
Denne togreisen har den fordelen at vi har lagt inn flere
døgns stopp i ulike byer underveis. På den måten får
turdeltakerne sett og opplevd mye historie, kultur og natur.

Dag 1-3: Fly om morgen fra Norge til
Moskva.
Overnatting på Ismailovo Hotell***, Vega.
Bysightseeing i Moskva: Den Røde Plass,
Vasilijkatedralen, Lenin-høyden, Moskva
universitet, Frelseren Kristus-katedralen, den
gamle bydelen Arbat. Det blir også besøk i
den Norske ambassaden, mulighet til å gå på
konserter og besøke den protestantiske kirken
i byen. Avreise med tog til Jekaterinburg på
ettermiddagen.
Dag 4-6: Ankomst Jekaterinburg om
kvelden. Buss til Hotell Voznesensky****.
Jekaterinburg er hovedstad i Ural-fjellene
og kjent som byen som ligger på grensen
mellom Asia og Europa. Byen er etter Moskva

Russlands viktigste industrimetropol. Byen er
grunnlagt i 1721 og oppkalt etter keiserinne
Katarina, tsar Peter den Stores hustru.
Det blir bysightsseing med besøk til de
mest kjente historiske stedene, blant annet
”Blodskirken” som ble reist på stedet der
bolsjevikene henrettet tsarfamilien i 1918.

Dag 7 og 8: Avreise til Irkutsk om natta dag
6 og togreise i 2 døgn. Toget tar oss gjennom
det sibirske landskapet med dets flotte fjell,
krystallklare vann og frodige bakkelandskap.
På togreisen vil du få rikelig anledning til å
prate med dine medpassasjerer, nyte en kopp
te eller kaffe, besøke restaurantvognen, lese
en bok og nyte den vakre naturen.

Dag 8 og 9: Ankomst Irkutsk om morgenen
og transport til Baikal Hotell***. Irkutsk er
hovedstaden i det østlige Sibir og grunnlagt
på 1600-tallet. Byen er i dag mest kjent
for sine museer, historiske monumenter og
trearkitektur. Første dag har vi bysightseeing.
Andre dag reiser vi til Bajkalsjøen, verdens
største og dypeste innsjø (1680 meter). Den
sterke blåfargen på sjøen rammes fotogent
inn av høye fjell og vakker natur. Sjøen har et
unikt dyreliv. Mest kjent er ferskvannsselen,
bajkalselen.
Dag 10: Tog til Ulan Bator tidlig om
morgenen.

Dag 11: Ankomst byen Ulan Bator i Mongolia
om morgenen. Byen ligger på 1350 m.o.h og
er verdens kaldeste hovedstad. Den er bygd
rundt Tuul-elven og omringet av flotte fjell. Vi
besøker det buddhistiske Gadan klosteret.
Om ettermiddagen kjører vi 5 timer med buss
og ankommer leiren Jalman Meadows. Vi kjører
gjennom et flott mongolsk alpelandskap, som
kan minne om Sveits. Overnatting i mongolsk
telt (ger).

Dag 13: Tilbake til Ulan Bator. Sightseeing,
handling, konsert om kvelden. Overnatting på
hotell.

Dag 12: Vi har flotte opplevelser blant
mongolske nomader. Mulighet for ridetur,
besøk i private hjem, naturopplevelser.
Overnatting i telt.

Dag 15: Ankomst Beijing ca kl.14.30.
Innsjekking på Xin Hai Jiang*****. Besøk til en
protestantisk kirke for de som ønsker det.

Dag 14: Tog til Beijing tidlig om morgenen.
De grønne steppene i Mongolia byttes etter
hvert ut med endeløse, åpne sletter. Vi er i
Gobi-ørkenen, en gang bosted for dinosaurene.
På grenseovergangen til Kina er togskinnene
annerledes, så vi må bytte hjul på toget.

Pris/påmelding:
Per person: NOK 31 000.
(forbehold om valuta og prisendring og endring i program, hotell/
overnattingssted)
Prisen inkluderer fly med SAS fra Oslo/Stavanger/Bergen til
Moskva, med retur fra Beijing, transport fra flyplass til hotell og
fra hotell til flyplass, togreise Moskva – Beijing (4-manns lugar),
transport i byene med buss, utflukter med engelsktalende guide
og alle inngangsbilletter i de ulike byene Moskva, Jekaterinburg,
Irkutsk, Ulan Bator og Beijing, alle overnattinger på hotell/ger i
dobbeltrom, 3 måltider per dag i alle byer.
Ikke inkludert: visum kr. 2 800 (til Russland, Mongolia og Kina),
Enkeltromstillegg på hotell kr. 4 500, 2- manns lugar på toget
Moskva-Ulan Bator: kr. 4 500 per person, mat på toget (ca. kr. 1
500), tips til guide og sjåfør.

Dag 16-18: Beijing. 3 dagers program med

besøk til Den kinesiske mur, Den himmelske
freds plass, Den forbudte by, Sommerpalasset,
den olympiske stadion. Vi besøker også
et perlemarked, kinesisk medisinsenter og
den norske ambassaden. Mulighet for å se
akrobatikkoppvisning og besøk i en kristen
kirke.

Dag 19: Avreise til Norge med SAS ca.
kl.15.00 og ankomst Stavanger ca. kl.22.15.

Reiseledere: Rektor Kjell Konstali og Yulia Cherrnykh som
snakker russisk og har gjort reisen flere ganger tidligere.
Reisen er i regi av Solborg Folkehøgskole og i samarbeid med Bike
for Peace- Sykkel-og kulturreiser v/Tore Nærland.
Teknisk arrangør: Iventus Int travel, Stockholm (medlem i svenske
reisegarantifondet)
Påmelding snarest mulig til Solborg: tlf. 51 51 01 00
e-post: kjell.konstali@solborg.fhs.no
Ved påmelding sendes en faktura for depositum kr. 3000. Beløpet
trekkes fra turprisen når hovedfaktura sendes.

Velkommen til en unik
reiseopplevelse i et godt fellesskap!

S olb orgsu do ku o g S ol b org k r ys s ord

Av Hans Petter Nordal

Aller først vil vi gratulere forrige nummers vinner, Anne Marie Leth fra Skjoldastraumen,
med riktig svar på juleoppgavene:
Rett svar var:
Kryssordløsning: JESUSBARNET
Sudokuen: NOTEARKIV
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1. Solborgarrangement
2. Tall
3. Krypdyr
4. Dyr
5. Skjelve
6. Aldersgrense for Solborgelev
7. Alven
8. Fleip
9. Kommune
10. Lederforandring i skolen
13. Arbeider
15. Energiinnhold i matvare
17. Asiat
19. Sprenge
21. Dyr
23. Slappe av
25. Undersøkelse (fork)
26. Datatilsynet
30. Guttenavn
31. Finuerligheter
34. Forestilling
35. Karrig
38. Møtes
39. Dyr
41. Mål
42. Ukjent
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NB! Svarene (løsningsordene) må være oss i hende før 1. oktober 2012.

1. Gjør mange minnerike
elever på Solborg.
11. Erte
12. Sporte
14. Tapt
15. Ukeblad
16. Jordskjelvsenter
18. Guttenavn
19. Fôr
20. Tre
22. Tall
23. Lagringsplass
24. Fantasi (nynorsk)
26. Giver
27. Tar
28. Adverb
29. Spiser
30. Stasjon
32. Guttenavn
33. Innen
34. Beveget
36. Vokaler
37. Kjemisk tegn
38. Alvorlig
40. Rogaland Fylkeskommune
41. Løfte + Løfteanordning
43. «Folkehøgskoleoppgave»

S

T
S

Lykke til med oppgavene!

Loddrett:

T
A

Denne gangen er det et mer vanlig kryssord med snev av enkelte typiske Solborgbegreper.
Løsningsordet er derfor 43 vannrett. Og sudokuen har et løsningsord som vi ønsker å formidle
til elevene våre.

Vannrett:
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E
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B
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1

2

3

4

5

K
6

7

P
8

D
9

10

11

12

16

13

14

17

20

15

18

21

24

19

22

23

25

26

27

28

29

30

33

34

37

38

41

43

31

32

35

36

39

40

42

P å plakaten
Hva skjer på Solborg
frem til nyttår?
13.-16. juni: Medisinsk konferanse
18.-19. juni: Stavanger Bispedømme
21.-23. juni: Skolekorps fra Brandbu
28. juni - 1. juli: Indre sjømannsmisjon
6. - 10. juli: Generalforsamling Normisjon
2. - 5. august: Stavanger Forum
5. - 13. august: Kammermusikkfestivalen
21.- 22. august: Trosopplæring Bispedømmerådet
28. - 31. august: ONS - Oljemessa 2012
5. september: Skolestart
8. september: Åpningsfest
9. september: Tur til Preikestolen
Årets blinkskudd: På vei hjem: Her har fotograf Andreas Nordhagen Bull på GV Foto
fotografert en Khmer i Kambodsja som er på vei hjem til sitt stråhus.

14. september: Personalets elevkveld.
15. september: Elevkveld ved miljøarbeiderne
17.-19. september: Linjene drar på ”Bli kjent” tur

Jubileumsbok
Neste år er Solborg 100 år og i den anledning holder vi på å lage en jubileumsbok.
Vi er på jakt etter gode bilder og historier fra tidligere solborgere og håper at du kan
bidra. Send inn tips, historier og bilder enten pr. post eller via mail til;
nordal@solborg.fhs.no, så snart som mulig.
På forhånd takk!

22. september: «Det store korslaget», elevkveld
27. september: Konsert ved Rampelys
29.-30. September: ”På flukt”, rollespill v/ Røde Kors
15.-19. oktober: Linjeuke
3. november: Adventure sin elevkveld
8. november: ”God kveld, Solborg”
24. november: Alles geburtsdag
1. desember: Elevkveld v/ Multisport Pluzz

Støtt Solborg og Solborgbladet!
Det koster ca. 70.000 å lage og sende ut Solborgbladet hver gang og
vi er svært avhengig av at våre kjære lesere er med og sponser bladet.
Derfor ber vi om at du sender en liten sum til følgende kontonummer:
3220 23 93833 og merker det Solborgbladet 2012. Vi takker for støtten og for alle dere som trofast gir til Solborg og Solborgbladet.

2. Julegrana tennes.
6. desember: Juleverksted
9. desember: Lysmesse
11.-12. desember: Innsamlingsdager, Solidaritet
15. desember: Elevkveld ved miljøarbeiderne
20. desember: Julefest
21. desember: Juleavslutning
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Returadresse:
Solborg Folkehøgskole,
4021 Stavanger

Ha en riktig god sommer!
Følg oss på vår hjemmeside: www.solborg.fhs.no

